
RELACION NË LIDHJE ME PLANIFIKIMIN E TË ARDHURAVE 

Bashkelidhur gjeni Planifikimin e te ardhurave te Bashkise  me tabelat per çdo Njesi 

Administrative. Ky planifikim eshte mbeshtetur ne baze te Vendimit te Keshillit Bashkiak 

nr.57 date 28.12.2015 “Per miratimin e sistemit te Taksave dhe Tarifave Vendore ne 

Bashkine Berat”  i ndryshuar, si te gjitha vendimet qe kane hyre per miratim ne Keshillin 

Bashkiak “Per disa shtesa dhe ndryshime te ketij vendimi”, dhe ne legjislacionet perkatese. 

Baza e perllogaritjeve jane te gjitha te dhenat nga secila drejtori, te cilat krijojne te ardhura 

per Bashkine, referuar realizimit 10 mujor, situaten faktike 10 mujore, trendit te dy viteve 

parardhese, e bazuar kjo ne legjislacionet perkatese, qe i referohet cdo Drejtorie, Njesi 

Shpenzuese e Bashkise, apo Njesi Administrative. 

Pasqyra e pare eshte permbedhese per gjithe Bashkine Berat, ndersa 4 pasqyrat  e tjera jane 

per cdonjesi Admistrative. Pergjithesisht plani i te ardhurave eshte  me trend pozitiv, per 

reference ju kemi bashkelidhur dhe nje pasqyre, ku jepetfakti 2016, plani 2017, realizimi 10 

mujor 2017, i pritshmi 2017 si dhe plani 2018-2020. 

Të ardhurat e Bashkisë Berat për vitin 2018, paraqiten me një rritje prej 11 % në krahasim me 

vitin 2017, ndërsa për vitet 2019 e 2020 mendohet të kenë rritje përkatësisht 3% , duke qene 

ne kuadrin e planifikimit dhe ne trendin e rritjes mesatare te PBB, bazuar ne VKM nr. 47, 

date 25.01.2017. Këto parashikime mbështeten në llogaritjet e përgjithshme që janë të lidhura 

ngushtë me masat që pritet të ndërmerren nga administrate tatimore në bashkëpunim me 

strukturat përgjegjëse të Bashkisë, por dhe jashtë saj, për realizimin e parashikimeve të 

pretenduara të të ardhurave. Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë parashikon rritjen e 

nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore dhe te ardhurat e tjera, duke forcuar 

kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve, por jo me ndryshime ne 

nivelet e taksave apo tarifave. 

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:  

Rritja e të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit 

fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);  

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;  

Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takes & tarife, për faktorët 

dhe konkretisht permendim disa zera qe kanë ndryshime me te medha, ne rritje krahasuar me 

vitet e kaluara: 

1.Taksa e ndikimit ne infrastructure nga ndertimet e reja eshte parashikuar me nje rritje 57%, 

duke analizuar trendin e dy viteve te realizimit te kesaj lloj takes dhe duke marre parasysh qe 

lejet si rjedhojë e ndryshimeve që iu bene ligjit të urbanistikës dhe zhbllokimit të dhënies së 

lejeve të ndërtimit, nga periudha e gjate e bllokimit te tyre. 

2.Taksa e fjetjes ne hotel eshte parashikuar mbi bazen e realizimit te vitit 2016-2017, ne 

trendin e dy viteve te fundit. Deri ne momentin e planifikimit, kjo lloj takes eshte paraqitur 

me rritje, pavarësisht se ne mbyllje te vitit kemi pasur realizim me shume se planfikimi, si 

rezultat i rritjes se numrit te turisteve. Rritja krahasuar me vitin 2017 eshte parashikuar 38%. 

3.Tarifat, sidomos pastrim, ndricim, gjelberim, jane planifikuar me rritje pasi ne buxhetet e 

dy viteve me pare nuk ishte e mundur te planifikohej sakte keto tarifa per familjet, sepse ishin 



vite mbas reformes territoriale (bashkimi me ish- komunat). Rritja krahasuar me vitin 2017 

eshte parashikuar nga 9%-14%. 

RISITË : 
 
 Në vazhdimësi, permiresimi i sherbimit ndaj tatimpaguesve si rrjedhoje e shtrirjes në 

njësitë administrative dhe zyrat e taksave ku paguhen taksat e familjes te sistemit 

bashkëkohor informatik tatimor TAIS per administrimin e taksave dhe tarifave 

vendore. Kjo do të sjellë uljen e kohës së shërbimit ndaj tatimpaguesve dhe ulje të 

punës manuale të specialistëve. 
 

  Në kuadër të reformës teritoriale zgjerimi i vijës administrative të Bashkise do të 

rrisë potencialin e të ardhurave të Bashkisë Berat, duke shfrytezuar rritjen e bazes se 

taksueshme,dhe evidentimin e metodave te reja.   

 U Shtuan lehtesirat tatimore per biznesin gjate vitit 2017,dhe konkretisht: 

Për bizneset e hapura nga familjet e reja dhe te drejtuara nga gra, në vitin e parë të 

ushtrimit të aktivitetit për të gjitha Njësitë Administrative kjo tarifë do tëpaguhet ne 

20% me ulët te tarifës normale. 

Për familjet me një prind, me fëmijë deri në moshën 22 vjec, që janë në vazhdimësi 

të arsimimit, per të gjitha Njësitë Administrative kjo tarifë do të paguhetnë 30% me 

ulët të tarifës normale. 

 U ndryshua Tarifa e Pastrimit dhe largimit te mbeturinave per subjektet e biznesit te 

madh, që nxjerrin gurin ranor etj. dhe perpunimin e tyre, per cdo Njësi 

Administrative, qe do te sjelle ndryshim ne te ardhura. 

 U shtuaTarifa e Sherbimit per kryerjen e procedures se kalimit te pronesise te 
pasurive te paluajtshme, të ndertuara deri më 10.08.1991, e të truallit funksional të 

tyre, kur nuk posedon akte fitimi pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre . 

 

Për familjet në nevojë tarifa e shërbimit për kryerjen e procedures së kalimit të pronësisë të 

pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.08.1991, e të truallit funksional të tyre, kur 

nuk posedon akte fitimi pronësie, kjo tarifë do të paguhet ne 50% me ulët te tarifës normale. 

 


